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lemnas. Visseriken tinnas förut ocksl öfver Butstrom,

L L Usstadius och Rosenius m. fl. mera eller mindre

omständliga lefnadsteckninffir; men de hör förekommande

innehålla nlgr» nya, om fin icke alltid vösentlig* bidrag

till dessa allmänt bekanta mäns karakteristik.

som äro förenia) för dessa minnesteckningar. Denne un-

derbart begåfvade man, som frän att vara bonde på mindre

än ett och ett hälft år tn£ studentexamen, badö sanno-

likt blifvit en af kyrkans största män, om han fått lefva.

Men da han ej efter sin afsiirt hann inträda i den kyrkas
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O ekik iikxk i ivssox dexz elius. ERIK HENRIKSSON BKXZEUUS.
o

bos honom det prästerliga kallet bJifvit böstämdt genom

lians håg ocli anlag, ehuru han icke i början af sin of-

fentliga verksamhet gick den teologiska vägen.*

Under sin skoltid var denne Erik, som efter sin

födelseby kallade sig Bcnzelius, utmärkt bland sina kam-

sofie magister, hade han gjort sig sa bemärkt för kun-

skaper och skicklighet, att han af grefve Magnus Gabriel

de ht Gärd te, svåger till konung Karl Gustaf, blef an-

tagen till informator för tva af den mäktige adelsmannens

söner. Det var med anledning deraf som han pa Stock-



liKIK llKXKJKSSON HKXZKUUs. IvWK TTEXRIlvXKOX BEXZKUUS. .)

ar 1675. .Ar 16S7 utnämndes han till biskop i Strängnäs,

och ti'e Lv senare besteg' haii ärkebiskopsstolen.

Såsom professor i teologi höll Benzelius föreläsningar

i snart sagd t alla grenar af den teologiska vetenskapen.

Älven sedan han intagit biskopsstolen upphörde icke hans

kvrkobibol, hvilken utkom J 708, ntöfva inseendet, såsom

han ock till denna npplaga skref företalet, hvari han med-

dela]- underrättelser om de äldre i Sverige utgifna.

Såsom Benzelius föddes strax efter början af Sveriges

storhetstid eller 1632, sa slutade han sina dagar helt kort*



6 ERIK HEXKT.KSSON BENZKLIUS.

biblioteks handlingar (del. 1, si<l. 307) lemnat en berät-

telse härom. »1709 don LM Januari om aftonen, när jag-

var hos min k. fader, och satt vid sängen på en stol och

talte vid honom, började han klaga öfver sin långsamma

•sjukdom och »varjehanda svarheter. "Da sade jag: Ett

KRTK IIEXTURssOX BEXZELIUS.

sandot af theoloinon, definitionum och divisionum vetten-

skåp och observationibus critieis. — Ja, sade han, det

är mycket att vara en rätt prest, och fordras en bepröfvad

tro och förfarenhet dertill; mängc löpa till en tid mod
sinka tömmar, men do få sedan se, huru det bekommer



KKTIv BKXZKLIUS DVS YXtfRK

Sl£ 011 VISSfrodsställa denna håg. Sedan lian tillvunnit

uppmärksamhet, livarpa han mottog bevis af en bland

lan tron o niden tidons lärdaste män, Sparfvenfclt, försattes 1

ett kungligt stipendium af 6,000 daler i tillfälle att

en utländsk resa i två år. Under dom
röra



10 ERIK IJENZELIUS DEX YNGRE.

liotekarietjensten vid landets främsta hög-skola hade förut

varit förenad med professorsbeställmng, h varför den förra

befattningen icke kunde skötas med den omsorg, som

densammas och bibliotekets vigt påkallade. Såsom va-

rande blott bibliotekarie, var Benzelius i tillfälle att helt

ERIK DEN"ZEUUS BEN" TNGEE. 11

¥ii hafva riktat sin blick på så mänga skilda om-
råden för mensklig tankeverksamhet och sökt att ingripa

inom desamma som Benzelius. Äfven sedan han hade
inträdt i kyrkans tjenst, gjorde han sig isynnerhet känd
såsom polyhistor och en litteratör, hvilken nitälskade för

_
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mindre varm vän än själsodlingen. Hvad som är ovanligt

på var tid, och var det ännu mera pa Benzelii dag-ar, är

att en biskop låter sin son egna sina krafter åt industrien.

Det var likväl ett sådant bevis pa fördomsfrihet öch, vi

våga tillägga, pa kärlek till Sveriges ekonomiska fram ii t-

KltUv BEXZELirS DKN YSGUK. 18

åtminstone ieke minst sträng mot sina egna slägtingar,

säger om honom, att han icke brydde sig om bibeln

eller kyrkan, utan blott om verldsliga ting och egen ära,

bvarför han ock hörde till drakens samfund». Men detta

stränga orndömo är ingenting sa litet som opartiskt Den

l
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KK1 K BEXZEUUS DKS YNGRE.

ut derpå att söka de lediga past<.»ra terna här i malm-

kvrkornc.» Denna förmodan visade sia
- dock icke all-

datas riktig, enär en af Stockholms prester, kyrkoherden

Seliröder, med mycket allvar inom kort uppträdde emot

den tvske kvrkofienden. Tvifvelsutan var det också icke

ERIK BKNZELIUS DEN YXCKE. 15

Den ovanlig? mannens politiska verksamhet år den
icke minst märkvärdiga. Det ligger i sakens natur, att

en man med hans mångsidiga begåfning skalle spela en
betydande rol på den politiska banan, da han såsom biskop

i kraft af sitt em bete hade att deltaga i den under fri-



II) kimk ri:xzi:lii
ts urs ymum:.

s. k. Hattpartiet bildades — talade Krik Benzelius der-

emot såsom medlöm af sekretet utskottet, i hvilket han

alltid invaldes under sin riksdagsmannabana. Och med-

aifvas måste till lians heder, att han 17 JO visade sig

tveksam i afseende på det cla tilltänkta ryska kriget samt

EKJK BEtfZEUUS DEN YNGRE. 17

J fall prefiterlig uppskofspolitik kan anses såsom

politisk visdom, ådagalade han prof derpa, dä han, när

under 17.'i!) ars riksdag sckreta utskottets dom öfver de

afskedade riksraden hlifvit uuderstäld ständernas pröfning,

föreslog att prästeståndets beslut skulle uppskjutas, v till



is BRIK HENZEIJUS DEN YNGRE

namn» hade inom och utom Sverige. Möjligen hade han

splittrat sitt vetenskapliga intresse pä för inånga föremål

for att inom något område kunna vara en sekulär stor-

het, lians förtjenst synes halva legat uti biblioteks- och

arkivforskning ock stor förmåga att skriftligen meddela

i:«IK T1EXZELIUS PEX TNG It E. 19

penning, som till Benzelii ära präglades efter hans död.

Den föreställer på frånsidan i ett litet skepp en nästan

afklädd man, som hissar sitt segel och lossar taget, hvar-

med farkosten varit bunden vid en klippa, slagen af vå-

gorna, pa hvilkcn biskopsbonaden är qvarleumad; hans



JAKOII BEXZKLIUS. 21

erhållit teologie duktors värdighet, befordrades han år

1731 till biskop i Götaborg och efterträdde sålunda sin

Äldre broder Erik, som sagde ar utbytte detta stift mot
Linköpings. Ännu en gäng blef lian nämnde sin berömde
broders efterträdare, da han efter hans död baste"- iirko-



JAKOH TiEXZEIJUS.

honom cft stort anseende bland kyrkans man pa lians

tid. Till bevis derpå nia nämnas, att han var uppförd

på flere biskopsförslag", bvilka dock icke föranledde hans

utnämning-, emedan han afböjde flyttningen frän den bi-

skopsstol, som han en gång- cmottagit, ända till dess den

JA.KOB BKXZEUUS. 23

följder med sig, om den icke i tid hämmades». Sedan

underrättelser om dessa rörelser kommit till riksdagens

presteständ, var det J. Honzelius, som fick uppdrag att

pa stället undersöka förhallandet. Iförloppet är för för-

fattaren icke kändt. Alen att denne framstående biskop
\
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21 JAKOB UEXZEIJT7S.

omedelbart utflödande och i alla menmskors hjcrtan inne-

boende gudomligt ord eller ljus, som förmenades vara

nödvändigt för skriftens ratta torstånd. Kyrkans upp-

fattning af försoningen genom Kristus förkastade han.

Chul är, menade han, idel kärlok, men icke straffande rätt-

JAKOB BKNZELTUS.

icke halva kommit till stånd. Den religiösa äfventyraren

hade icke ringa försänkningar bland ridderskapet och

adeln, hvarför prestoetåndets bemödanden att hindra hans

anfall pa kyrkan och dess lära misslyckades. Äfven sak-

nade han frän början icke allt stöd hos Sveriges konung,
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så var han deremot i högsta grad fridsam, da han rörde

sig pä det politiska faltet. Visserligen hörde han såsom

bröderna till hattpartiet och räknades till de pålitligaste

niedlemmarno doraf, men han kunde lika litet räknas till

dö mest stridslystne som till de mest verksamme hattarne.

ionj

JAKOIi JJKXZELirS. 21

än hetsiga öfverläggningar härom höllos, yttrade han:

»jag är af den tanken att k. m:t och rådet veta bättre,

hvem som är tjonlig och skicklig att föra kommando vid

armecn, än jag».

Jakob IJonzelius afled under pågående riksdag i Stork-
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2S JAKOB BEXZKUUS.

densamma försvara. Jlan hatade allan falskan väg, och

skulle lians ämbetes myndighet emot någon brukas, sa

var det ju för allt emot dem, som voro lösaktiga antingen

i Järo eller lefvorno. lian var en nitälskande Herrans

man. Han var ock en trogen Konungens man. Att finna
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no HENRIK RKXZELtUS.

af krutrök. Efter Bcnzelii ankomst till Bendar inträffade

den bekanta kalabaliken, der man möter tvänne under:

det öfverdadiga hjeltemodets och det förryckta egensinnets.

Henzelius fick den föga afundsvärda lyckan att vara till-

städes i denna strid mellan de fa och de mänga, lian

HENRIK BEXZEUUS. 31

tid i Damaskus och gjorde utflykter till de ställen i Fo-

uicien, der fordom Tyrus och Sidon blomstrat såsom vorlds-

handelns medelpunkter. Naturligtvis försummade han icke

att besöka det land i österlandet, hvilket ojemförli"t mer
iin något annat ntöfvar dragningskraft pä dö kristna. I



32 HENTJK BEKZELIUS. m:xi?rK BKXZKuiiS. Di

tillfredsställelse erinrade sig Benzclius frän den tid, då

lian såg honom i Betlehem.

Frän Palestina styrdes kosan till Egypten, der han

besåg landets världsbekanta minnesmärken, såsom pyra-

miderna och katakomberna. Derifran gjordes en utflykt

vistelse i Paris, genom denne fatt underrättelse att Henrik

Penzelius, hvilken lätt igenkändes för ett visst släkttycke

med nyssnämnde broder, skulle vid denna tid infinna sig

i verldsstaden. Efter ungefär ett ars vistelse derstädes

närmade lian sig hemmet Sedan han dock tillbragt ännu
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politiska bann kan sa mycket mindre vara afsigton, som

en sådan redogörelse bl efve mera omfattande än intres-

sant. Endast några fa drag ur hans riksdagslif nia här

kallade sig »Ärlig Svensk», hvilken nnder förra delen af

ar 1745 begynte utgifvas med två blad i veckan och

fortsattes till långt in pl följande ar. I donna tidskrift



3C HBNKIK BEXZKLTU3. HENRIK BK-VZETJUS. 37

och »Årlig Svönski hade lämpat det på falska politiska

apostlars anfall mot Sveriges grundlagar o. s. v. Ärke-

biskopen hade sagt, att bibelns språk ej borde pä förvänd t

och (»förståndigt sätt brukas om verldsliga ärenden. Öel-

reicli svarade, att de ifrågavarande bibelspråken blifvit af

hade öfverenskommit, att drottningen, hvilken såsom poli-

tisk person ej hade någon makt eller något ansvar och

derför ej kunde anklagas utan i sammanhang med ko-

nungen, skulle behandlas ieke såsom drottning, utan endast

såsom menniska oeh hennes stämplingar emot statsskicket



^mmmi^m

38 II KM4IK BESZEUUS.

ningar. När man lurkar andra till afsteg, sa kommer

deras synd pa anstiftarens hufvud, liksom d© aflidnas

blod ropar öfver dem, som varit orsaken till deras brott

och olyeka. I skrifvelsen yttrades vidare: don Högste liar

förlänat Eders maj:t mänga stora konungsliga egenskaper.

T

IIFXRIK BKXZELIUS. 39

detta afscende haft så få likar bland de maktegande inom

samhället

Såsom prcst och biskop har BenzeJius skördat icke

på litet beröm. Huru välgrundad t det är, kan nu icke

liitt afgöras. Att han var något konservativ såsom prost,
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40 HENKIK BEXZKLTUS.

träffade han alla med lommar af Beuzeliska släkten och

de flcste svenskar i hans; tidehvarf, uemligen i omfattande

språkkunskap, hvari han sannolikt var an af de utniärk-

taste män, som 1 efva t i vart land. Att han åtnjöt ett

stort anseom le af sin samtid visar sig af den karaktäri-

HKNlilK BEXZKLIUS. 11

vill synas som om de på fädernas samhällsställning klätt-

rat tipp till kyrkans högre platser. Härmod är icke sagdt,

att Beuzeliska slägten mot slutet af frihetstiden urartat.

FJere medlemmar af denna märkvärdiga familj hade ganska
vigtiga samhällsuppdrag. Sa var en af slägten, nemli^en
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ANDREAS KA TU, RUTSTRÖM. 13

linorna, fliltväbelu Nils Rutström, gift med Brita Stean

eller Birgitta Sten, såsom älven hennes namn tecknas.

Dessa makar hade åtta barn, ibland livilka tre söner.

Två af dessa dogo i sin spädare ålder. l)en äldste sonen

föddes den 30 November sistnämnde ar eller 1721 oeli
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II ANDREAS KA1JI, UUTSTKUM.

boJnis sku-kyrkoförsainling. Tro år senare utnämndes

lian till fäugprödikant Redan innan lian hunnit taga

detta Steg pl Wordringens bana, hade han börjat draga

uppmärksam betan till sig för sitt presterliga nit qg.1i sin

i sitt slag stora predikoförmåga, Människoskaror utsfcrom-

ni tule till de kyrkor, i hvilka han unptj

AN'I)RK\S KAM, UUT8TIIÖM.

betänksamme Rutström i sina prediJroförcdrajr vid fr

hällandet af menniskans trål

mi-

sning genom Kristus var
v. ma mcdffifvanågot ovarsam i sina uttrycl

bröclrafömm lingens uppfattning af kristend

honom framhölls och betonades, att missförstånd ktmd<

is, och att

om 011 sa af
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46 ANDKKAS KARI. RUTSTRÖM.

flera sätt. Till och med lians extempererande af predik-

ningar gaf anledning till varning, såsom i Henrik Ben-

zelii lefnstdsteckning är nämndt. 3Ian skrapade honom

tor likt och olikt, utan att dock kunna skrapa bort vare

sig hans herrnhutism eller det icke sa litet utmanande

nrodiknimrnr

\M)WK\S KARL RUTSTRÖM. 17

nadc emot honom. Alla bemödanden att snärja Kntström
misslyckades. Men det teologiska hatet liksom det poli-

tiska sofver icke gerna. Tar det sig en blnnd, blir denna
helt kort, helst om föremålet för detta hat år rörligt och
närgånget. Rutström, hvilken hade icke sa litet af karo-
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visade målet till konsistorium. Vid ny handläggning af

detsamma intur nämnda kyrkliga forum intygade förut

anskaffade vittnen, att lian begagnat flore förgripliga ut-

tryck: mön till sina vedersakares öfverraskning, visade

don anklagade, att orden funnes i Luthrrs skrifter, hvar-

ANORKAS KARL RUTSTRÖM. l<>

fil] donna inställelse, da han ofverklagat kämnersrättens

dom. Icke desto mindre blef han såsom författare till

cu kiittersk bok suspenderad, hvarjemte målet såsom
i-eligionsmål öfverlemnadös at hofrätten. Ehuru denna
(»fverdomstol icke ansåg (jcn anklagade kunna fällas,

adfästades dock suspensione
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50 VXDIiEAS KARI. RUTSTRÖil.

ner, ii tt rättvisan vreds pa sned och hela samhället fördes

ned»t således bada komnio ur sin rätta bana. I nu ifråga-

varande mal förfor dock donna pnitidouistol i ett ufseendo

rätt. Don förkättrade var ingen kättare och hade ej bort

behandlas såsom sådan.

ANDREAS KARL IMTsTRÖM. 51

öiirådnude ständernas makt och utvidga konungens var

genom drottningens föranstaltande bragt a bane. Rut-

ström, Ii vilken genom riksrådet Palmstjerna kommit i

närmare beröring med battpartiets ledande män, visade

en synnerlig ifver att upptäcka de komplottens trådar,
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52 AlfDUKAS KARL RUTSTRÖM.

sin dal, da. statens tillgångar tömdes föx att belöna dem,

som inlagt likartade förtjenstor, lenin&s därhän. Men

kändt är, att han hlef teologie doktor i (rreifswald, innan

han ännu fatt pastorat. För att förskaffa honom donna

utmärkelse skola hans vänner hafva tillåtit sig den listen

idinnktus. hvU

ANDREAS KARL KUTSTRÖM. S3

(I

Först och främst fick han till komminister den strids
lysfoe Mwheck, som förut haft summa trosuppfattninj
Söm han, men nu blifvit en lika häftig som oböjlig pie
tist. Under sin studenttid hade denne komminister gjort
sig känd för sin ovanliga armstyrka,* men nu ådagalade
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M ANDKEiVS KATJL RUTSTRÖM.

vida öfvertråffade sin närmaste förman, biet" fur fredens

skull befordrad till kyrkoherde uti Fridlefstad i Blekinge,

der han synnerligen utmärkte sig och lämnade varaktiga

spår af sin trägna oeh trogna herdevård. Aren Rutströms

bana blef icke lugnare tor det, att han bJef befriad frän

l
\M)RK\S IvAJAL RUTSTKOM. OT)

pa förhör. Men don förhörde var mera än vuxen sina

mot honom fiendtliga embötsbröder. .Man kunde icke fu

fast honom. I [an hade pa sin sida badö sanningen och
an ovanlig fyndighet. När alla försök att störta honom,
misslyckados genom hans öfvorlågsna försvar, tog man



b 6 AXDttEAS KARL RUTSTR^.vr.

för vidlyftigt att omnämna nlla enskilda detaljer i den

förföljelse, som under flera år fortgick emot den hatade

mannen. A
T
i vilja Ulött niimna, att lian var föremål ler

det mest orättfärdiga förfaringssätt från konsistorii sida

och att hofrättcn, hvars advokatfiskal var en bundsför-

vndri:\s kart, RTjTSTRöir. bi

åtskilliga omständigheter, ett mycket stort inflytande.
Nfistföljnnde riksdng, som sammanträdde ar 1765, gaf åt
d«t under sa mänga Ar frän statsrodret undanträngda
mösspartiet en alldeles oomtvistlig öfvervigt. Huru ut-
sigterna för Bntström, denne Hattarnes verksamme an-
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ÖS ANDREA* KARL RUTSTRÖM.

ni ny, riktad emot en predikan på 8:dje söndagen sfter

Trettondedagen ar 1759 om Rstttardiggörelsen genom

trona». Den nye konsistoriifullmäktigen magister Sten-

bock, som mod anledning" af deuna anklagelse förordnades,

vände sig äfven mot sådana uttryck i sistuämnda predikan,

yndrkas kari, injTSTiiO\\r.

förföljdes motståndare. Också hade 1

denna sak så när kostat 1

lans uppträdande i

Inilket lian höll pa att bli utvotorad f

lönom hans plats i rådet, från

försvara Rutström.

Den s;i orättvist dömde mannen

or sin djerfhet att

måste salodes g;
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(>0 ANDREAS KAttL RUTSTRÖM.

honom oförvillade, om lian också sjalf, såsom antydt är,

ådragit sig- en dal af desamma. Tillåtande, att rättvisan

förqväfdes i partiyrans hvirfvel, hade fäderneslandet ut-

kastat, denne sin son öfver sina gränsar. Och likväl,

detta land var fortfarande föremål för den landsflyktiges

AXDRKVS KARL RUTSTRÖM. Gl

bast le unna förstå sig pft behandlingen af religiösa oro-
stiftare. Också erhöll Rutströms prestcrliga motståndare
ett mäktigt stöd af riksdagsprosterna, sedan saken dragits

inför ständernas forum. Det hjelpte icke, att Rutström
den 9 Maj 1772 ingaf en förklaring rörande den mot



B2 wi>ri:\s K MM. RUTSTRÖM.

politisk motståndare genom sitt inflytande pl folket, in-

nuuindös i häkte. Enligt uppgift af Wiesalgren, hvilken

blifvit följd af Bäckström, dog- Knfcströiu samma dag revo-

lutionen börjades, mun enligt nyare och säkrare uppgifter

atlcd han undfår 9 veckor senare ello.* den 20 Oktober

AXORKAS K MM i UUTSTROM. 63

afscmde knappast a%ön n.di-iös skald kan med honom
joniföras. Ocksi hafva hans sånger utgått i minst 18
upplagor, och anm. för ett eller annat tiotal af ar sedan
sjöngöS de i de stilla kretsar, som mera enskildt samlas
omkring ett föreläst eller enkelt af prost eller lekman



6 [ andivm:\s k\ui, kutstköm.

si'1' med att skrifva ponn och en läkare, som icke garna

skrat" något recept Han var en nian af måugsidigt ve-

tande, för hvilket naturvetenskapen och literaturen voro

kära föremål. Ledamotskap i nämnda akademi vanns med

tillhjälp af en prisbelönt för sin tid utmärkt öfversätt-

ning af ett stycke ur den romerska sk
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BraJDde.lI visade tidigt prof pa ovanliga ajälsgåfvor.

Äfven det religiösa sinnet gaf sig till kanna redan i

hans spädare ålder. Också möttes ej i föräldrahemmet

sädana föredömen, som hus barnen förqväfva i stället för

att utveckla hvarje i hjertat groende lifsfrö till verklig

is föräldrar, isvnncrlnj

PEtt UllMfiyKLL. å » 'm

Till hans karakteristik Jiöror äfven omnämnandet af

det mod, som utmärkte honom i ungdomen. En hän-
delse, som lem nar tydligt bevis härpå, torde böra här
fa rum.

Under 1809 ars krig, vid ihn tid dä en fördelning
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att kunna påräkna något särdeJos understöd Iran hemmet

be^af lian såg till Piteå stad, för att lata sig- inslnifvas

i dervarande skola. Hans kassa var icke särdeles stor,

och sedan han förskaffat sig sin graroniMtica latina, hade

han icke mor än 30 kr. att räkna på för sina studier.

Icke desto mindre gononigicks skolans lärokurs, och dot

HM

]'i:r jira.nmjell (i<)

särdeles ovälkommet. JLan fogade sig likväl efter den
befallning han erhållit. För att hindra soldaten frän att

följa sin gamla vana påskyndade den fromme drängen
skrindans uttömmande, hvarigenom svärjaren knappast,
om han velat, fatt tid att sära honom med sin osed. När
höet kommit pa sin vpdorbörliga plats, ville Brandeli
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O 1»KK BRANDKLL.

litVades och som återspeglade sig- i lians furedrag, den

utomordentliga makt lian egde öfver der oförberedda, ordet,

Cwt inre lif, som utströmmade i lians ord, det lifliga

framhållandet af menniskans förderf oeh oförmåga att

uppfylla Guds lag ä den ena sidan samt af Kristi karlek

och allena gällande förljenst a den andrasålan allt

jm;k ur.vxdell. 71

vederqviekes af samma regn frän himmelen, sa fördes i

följd af Brandells genom ryktet utvidgade inflytelse manget
andeligt Utströ äfven till aflugsna orter, der en likartad

gudaktighet uppblomstrade i ljuset af samma evangelium,

i den upplifvande kraften af samma anda. Lärjungar till

denne ovanlige kyrkans tjenare an träffades äfv
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pligtig att predika. Man ville äfven någon gång höra

honom i sin egen. Så hände det, att flera medlemmar

af en närgiänsande församling, Nordingrå, för att lindra

allmänt fa hemta uppbyggelse af hans predikningar, an-

höllo hos sin pastor, en gammal teologie duktor oeh riks-

dagsman, att Norabornas prost mätte tillåtas under en hel<r-

PKK lll{\NDKIJ,. 73

stånd frän tjenaren, suni var sysselsatt med något arbete
ute pa marken, kändo han vreden upplaga, ilade han
da framträdt till drängen, för att förebrå honom hans
olydnad, sa skulle han — det visste han förut — hafva
yttrat något mera än lian kunnat försvara. Han valde
derföro en
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74 1'KK BRANDKUIj.

tian han var den förste, som inom Hernösands stift på

ett framstående sätt predikade en lie], fulltonig- kristen-

dom, sedan en längre tid antingen en torr moral eller

ett med främmande element betänkligt uppblandadt Guds

ord blifvit hörd t .frän predikstolarna Men utan lians

ovanliga begäfniny, hade ieke hans reputation blifvit sådan

I"EK MftAXDKLL. 75

Brwidell hade visst stora anlag att tala till folket, men
hans vältalighot var dock framför allt hjertats. Och inan
vet livad inflytande den varma övertygelsen utötVar på
en monniskas tal. Den gamle Qviutiliani ord: »Hjertat
ar det som gör talaren», blifva en sanning för alla tider.
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6 PEK HKAKDKIJi.

lagiska nitrvck: och .skräckbilder, Ii vilka, äfven om do

framträda i en bländande belysning- af dan Största väl-

talighet, icke uppvärma en enda själ till krislig kärlek,

voro icke i den mans smak, som ville verka genom att

upplysa och kärleksfullt beveka.

1*KU nRVXDHM,.
i (

BrandelJ dog, som det uppgifvits, af kräfta. Ett eller
annat är förö sin <U)d angreps han af en mycket svar
tandvärk. Mot denna pläga användes en kur, som var
farlig och fordrade stor försiktighet, livilken måhända icke
blöf iakttagen. Kuren aflopp sä, att käken skadades. Den
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LARS LEVI L/ESTADH/S. 79

obetydlig framgång, lian liad

svenska Horan oLokant:

upptäckt flere för don
i växter, af hvilka

Lirstadiana efter honom fatt sitt

en, »Carex

namn.
lians håg f«>r natiirforskn ing fick on god ntirinc: eft

lians prästvigning, di han utnämndes till pastor i K
er

are-
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rika fantasi, icke fallit pa den begafvade mannens lott

När lian var högtidsklädd, bar han en grå rock af vad-

mal och ofta nog fimipjexor; att förse sin pipa med mun-

stycke ansåg han till ingenting tjena. Detta egendomliga

sätt att uppträda, som icke har varit utan inflytande pa

imnhofsmnn h;

i.vits f.i:vi i,i:sT\i»irs. .SI

med den p| sin höjd för K
uppvaktade stiftets biskop, <h:\\ i f

drägton älven

sådana saker rued alla sina förrjonster i

nogräknade Franzén.*

Vr 1844 atlade Leostadi

iresuando lämpliga klikle-

VHlIll 0111

ner än vanligt

us sin pastonilexanien. da



Under do första 14 aren af sin vistelse i Karesuando

skutte visserligen ksestsdius sitt prestembetc sa ordentligt,

att lian icke kom i någon obehaglig beröring med kyrko-

lagen, men något kristligt lif fanns icke denna tid hos

honom, enligt hans eget medgifvando. Under namda ar

L\T{.S LKVl r.KSTADIUS. 83

flyttningen till Paj a I* När han uppmuntrar »de qvitt-

rande »måsparfvarne», som ofta frysa och svälta, att för-

trösta pa Crud, d& är det som man hörde slagen af döt

varma hjerhit, som så innerligt älskade det fattiga, i mera
än ett afscendc vanlottade folket i det nordligaste Sverige.

r



S4 l.\i;s I.F.VI I,.i:sTM)Tt s.

en läroåskådning bildat sig, som icke fö refanns hos honom

sjelf, såsom biktens dels upphöjande till ett oundgängligt

salighetsvilkor tvärtemot Frälsarens agen uppfattning i

liknelsen om fariseen och piiblikanen, dels missbrukande

(ill värn undan lagens näpst för olaglighet och brott.

I. VHS USVI I.,l-:sT\hii s. «"j

ikor, som hatva di iskällare i magen
, om »den döda

tron», som »sitter i peruken» o. s. v. Arbetet torde icke
vara något egentligt inlägg i don mänskliga torsk ni nuens
stora arbete, utan snarare böra betraktas såsom en kuri-

ositet i kulturhistorien. Lsestadius synes icke hafva varit
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det fördolda JitVet i Gud, än de syssla med fördömandet

af menniskor, hvilka tillåta sig afvikelser från lågstadi-

ernas pä fri hand uppgjorda lagcodew

Ijsestadiiis var visst icke sa ofördragsam som an-

hamrarne till en stor del blifvit, mun däremot ådagalade

han en utmanande rättframhet, då han i det enskilda

1 VRS LEVl LÄSTADIUS. 87

höga i hans lifs mal Skilda röster kunna ljuda ofver

hans graf, men till den grafven nalkas en hvar mod
vördnad, som älskar kristligt lif och allvar och ärliga

sträfvanden att befrämja dem, sträfvanden, som hafva sin

grund deruti, att hjärtat är uppfyldt af det förra och



' VKL OLOF KOSKNrrs. 89

doktor Btesselgren til I träd t gållet. Därifrån skedd
senare flyttning till Elfebyn, följande är till R&neA och

e o ar

ftr 1824 derifrån till Neder-Ival ix, der familjen stannade
till 1820. Under vistelsen i Neder-Kalix började Carl
Olof jemte den två ar äldre brodern Erik Anton sina
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00 C.VIIL OLOF K0KKNIU3.

daras af jordiska hländverk och lockas af de ting, som i

vcrklen äro. Denna åt det andliga vända själsriktning

var orsaken till att den unge Rosen ius icke i studierna

gjorde de framsteg, som svarade emot lians begåfning.

Under lians gymnasiitid fann man alltid honom oeh hans

\

t vin, OLOF ROXENirS. 91

likt. Om någon gjort sig känd för dun uppoffrande oegen-
nytta, som kännetecknar det åkta kristliga sinnelaget, sa

är det väl Carl Olof Basen ius. FR hafva väl de varit,

h vilka sa litet som han skulle hafva tvekat i valet mellan
sin egeu framtid och egna förmåner a ena sidan och upp-
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mods, jngad liksom ur en Instfffird i on öken. der ingen

läskande vattukälla linnes. Under dessa tvifvel och inro

slitningar vände han sii;- först till sin forne lärare, pro-

sten Eurenius för att af lians andliga erfarenhet mot

hora rad och ledning. (Jodå rad erhöllos visserligen,

men utan verkan. Det var den be

« \i;i. oiaw Kosi;\ns. (j:j

i landet stod han genom hrcfvexling i beröring, och ehuru
icke ju-esi utötVade han en biktfaders kall inona en vidare

krets än någon af k vikans vigda tjennre. Dä ar 1856
Fosterlands-Stiftelsen bljfvit bildad na föranlodande af

framlidne pastor II. J. Lundborg var dot Rosenius som
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buro icke i allmänhet upp honom, emedan de ajusågo

lians framställning af kristendomen vara ensidigt evan-

gelisk. Jämförelsevis fortast tillvann han sig förtroende

ibland de strängt luiherskt sinnade ibland landets varma

kristna. Men efter hand kom han till en helt annan
.- 1 i » i*il I 11 • • • K I I J_ J*ll

CARL OI.QF KOSEXIUS. 0.J

Luleå församling och derifrån utbrödt sig i flere norr-
ländska kyrksocknar. Kosenius kuude icke, och det med
skäl, sluta sig till don separatistiska rörelsen. Han för-

mådde icke finna något bibliskt stöd för de norrbottniska
läsarnes söndring ifrån en kyrka, ur hvilkcn de icke
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OG CARL OLOF ROsKXirs.

för hvjlka kristligt lif var en hjertöftngelägenhftt, är om-
ständligt fram la^dt i dan lefvernesbeskrifmng, som utkom
efter hans död. Några detaljer i detta hänseende kunna
icke I&nipligöii fa rum i denna korta minnesteckning, och

de behöfva det icke heller.

Den omfattande verksamhet, det trairna arbete oel

CARL OLOF HOSEXIUS. 97

man tar i betraktande deras laga bildningsgrad, tor hvilka
han närmast skref. Med denna enkelhet var en klarhet
förbunden, till bvilken man finner fa motstycken äfven
ibland andliga skriftställare. Innehållet af hans skrifter ut-

märker sig för en biblisk grundlighet ochförtrosrenlietmed
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<)N C* Al», OF.0F R0SKX7US.

sa tillsiiffiindes sväfvar i luften, derför att den icke tiurit

fäste pa klippgrunden. Det blef lika mycket kärt som

det var nvtt för de troende i landet att sålunda se ljus

spridas öfver de växlande lägen, som dö funnit lios sina.

hjernm i de stilla stunder, da de, frigjorda frän hvar-

C\M, OLOF ROSENTUS. 9<i

densamma uteslutande betraktas frän kristendomens och
icke frän den allmänna menskliga odlingens synpunkt,
lemna vi saken derhän, förvissade som vi äro, att insen
skiljaktighot förefinnes i frisinnade och bekHnnelsekogna
prestcrs oeh lekmäns uppfattning om det gediget kristliga
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PACL PETTER VALDKXSTJiöM. 101

och goda seder, men att afsigten derraed vanns, visar
sig deraf, att alla lians söner, sex i förra giftet och fyra
i det senare, bJifvit män i staten ooli i allmänhet, oin än
mod mer eller mindre begatmng, pa ett hedrande sätt
fyllt de platser, som hlifvit dem anförtrodda.
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ting högrö önska än ;itt kunna krossa dem, förledde ho-

nom till att framställa nåden såsom af sådana menniskor

redan vunnen, i stället för att lata don, såsom don äkta

lutherska kristendomen lärer, vara ett mal, som de sträfva

eftor och som tio äro mer eller mindre nära efter upp

r\lL rKlTKU WYl.IiKXSTHÖM. 10:}

ledning af samma dogmatiska uppfattning, som af dess

förre utgifvare och grundläggare. Mön detta dröjde icke

synnerligen längo. Omkring ar 1873 inträffade en vänd-

punkt i AV:s religiösa utveckling, en omkastning i hans

trosaskadniuir. Han trodde si«r vid denna tid finna, att
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W. blef en religiös partichef, som visserligen teore-

tiskt ailägsimt sig frän dvn svensk-] utherska kyrkan, men
dock tian början praktiskt oj trädt utöfver bennos rä-

Iinior. Det dröjde dt ek iake synnerligen Jänge förrän

lian bäde i teori ueb praxis skilde sig från den kyrka

livars virile tjduare han var. om än hans officiela verk-

dun \Vagnerska musiken lösa sig i en harmoni, hvars
behag do tjenat att förhöja. Det är att förmoda fortle-
vandet af de baptistiska asigter, som uppträdt inom den
waldenströmska sekten och skulle hafva sprängt den-
samma, om icke den gemensamma motståndarens, dm
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sinne, sträfva de med en ifver, som vore värd en bättre

sak, att kasta öfver linda den evangeliskt-Iutlierska kyrkan

i vart land. Han däremot med sin genom grundlig bild-

ning ntvceklade intelligens kan icke se någon sa stor

lveka för det svenska folket ligga deruti, att en institu-

PAUL PETTER WALDENSTRÖM. 107

det oturberedda ordet, sin dialektisk» skärpa och sin
uddiga lintligliet genast skulle intaga ett framstående rum
bland andra kammarens förmågor. livad man deremot
ieka kunde vänta var, att hans föredrag skulle framför
allt utmärka sig för en skämtsam karaktär att 1 lans na-
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på sin frihandelsvänlighet genom att. upplösa nänula ars

andra kammare, uppflammade såsom bokant är den mest

förbittrade strid emellan frihandlare oeh protektionister.

W., stridsvan, eburn förnämligast, inom ett helt annat

område, kunde icke motstå sin böjelse att med aldrig

PAUL 1'ETTER WALDENSTRÖM. KM)

finna, hos honom. Men man behöfvor icke gå långt efter
förklaringen. Att han kastat sig in i den tullpolitiska
striden, är mycket naturligt, da han såsom riksdagsman
hade att deltaga i denna frågas lösning, oeh en sådan
polemisk natur som lians finner naironting tilldragande i

l
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dock kunna förklaras deraf, att lian i alla lider varit

stadsbo och icke bl ifvit i tillfälle att lära känna befolk-

ningens verkliga ställning och beliof pa landet. Under

de resor, han ofta gjort pa landsbygden för att hälla

andliffa föredrair, har han naturligtvis icke blifvit i till-

^IB

paul tm:tti-;i{ Waldenström. 111

griper, och i dem, som lian icko begriper. Gönom ett
sådant mångsidigt tankearbete har visst icke hans för-
måga försvagats. Den har visat sig likna ett mynt, som
behåller sin valör, äfven om det utrestas i småmynt
Men att han icke kunnat med samma framgång behandla
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lighet än att iakttaga den, då talamodet är mindre än

det prof derför som motor. ]?ör öfrigt ma det med ut-

seende pa W.s uppträdande på riksdagen ieke förgätas,

att en man, livars bröst liksom sväller af verksamhets-

begär oeh synes vara till ueli med mera uppfyldt deraf

I'\I"L PKTTKK WAl OKXSTkOM. 1 1 3

plägar känneteckna band lingens män. Genom W:s hela

lif oeli verksamhet går »>tt drag af manlighet, och det

veka har aldrig haft något rum i hans själ. Denna man-

lighet är i förening med lians begåfniug och hans krist-

liga nit lnifvudorsaken till den oerhörda framgång, han

haft i sin religiösa parti- uch sektbildanoVv
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miingd medlemmar, i afsceudo pä mulliga talarogåfvor

iemnjfoda med AV. eller öfvertriiffande honom, hvilket är

en högst otrolig sak, sa vida oj detta presterskap i fråga

oni hegafning har en rent af privilegierad ställning ibland

kleresiet i hela den kristna verlden, en sak, som mod

^B
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